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Samenvatting 

en 

Algemene conclusies 



 

In dit proefschrift worden de farmacoeconomische aspecten van problemen in het 

bovenste deel van het gastrointestinale tract besproken. De uitwisselbaarheid van 

proton pomp remmers (PPRs) wordt besproken net als switch patronen na het 

aflopen van het patent van omeprazol, de eerste PPR op de Nederlandse markt. 

Tevens worden de farmacoeconomische aspecten van Helicobacter pylori 

eradicatie getoond. Zo wordt bijvoorbeeld, de kosteneffectiviteit van Helicobacter 

pylori eradicatie vergeleken met onderhoudstherapie met behulp van een 

zuurremmer. Daarnaast worden ook de farmacoeconomische aspecten van een 

zogenaamde Helicobacter pylori test-en-behandel strategie in patiënten met 

dyspepsie vergeleken met een strategie waarbij direct een endoscopie wordt 

gedaan. Vervolgens wordt de kosteneffectiviteit van een nog te ontwikkelen 

Helicobacter pylori vaccin besproken. In dit laatste deel wordt het effect van het 

gebruiken van verschillende

behandeld. 

 

 

Proton pomp remme

Het aandeel van middelen voor problemen in het bovenste deel van het 

gastrointestinale tract in de totale kosten van de gezondheidszorg zijn hoog. In 

2004 was het gebruik van maagmiddelen verantwoordelijk voor ongeveer 7% van 

de extramurale geneesmiddeluitgaven, wat neer komt op een totaal bedrag van 

€295.4 miljoen. De groep waaraan het meeste werd uitgegeven binnen de groep 

maagmiddelen waren de PPRs, in 2004 waren ze verantwoordelijk voor een bedrag 

van €263.4 miljoen (89%). 

 

Het beheersen van de uitgaven aan maagmiddelen begint dus met het beheersen 

van de uitgaven aan PPRs. Zoals is aangetoond in hoofdstuk 2 van dit proefschrift 

is het zeer waarschijnlijk dat de verschillende PPRs geen klinische relevantie 

verschillen hebben op populatieniveau. De vraag blijft in deze of de huidige 

 disconteringswaarden voor gezondheid ook 

rs 
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gedefinieerde dagdosis ook overeenkomt met de werkelijke gebruikte dagdosis in 

de praktijk. Zoals is aangetoond in hoofdstuk 3 was het voor patiënten die 

omeprazol gebruiken niet vreemd dat de werkelijk gebruikte dagdosis hoger w

dan de gedefinieerde dagdosis. Voor pantoprazol is dit niet aangetoond. Voor ee

schatting van de potentiële besparingen die kunnen worden bereikt door he

gebruik van de goedkoopste PPR is het belangrijk om te achterhalen wat effectieve 

dagdosis is voor elke PPR. Dit is belangrijk, omdat de kosten per gedefini

dagdosis zowel lager als hoger kunnen zijn dan de kosten van de werkelijk 

gebruikte dagdosis in de populatie. 

 

Zoals eerder vermeld is in hoofdstuk 2 de klinische vergelijkbaarheid van de 

toe in Nederland beschikbare PPRs besproken. In dit hoofdstuk wordt getoond da

ondanks dat er verschillen bestaan tussen de verschillende PPRs, deze in d

klinische pra

as 

n 

t 

eerde 

tot nu 

t 

e 

ktijk waarschijnlijk een beperkte invloed hebben op populatieniveau. 

ndanks dat er voor de meerderheid van de patiënten geen reden is om 1 PPR te 

erkiezen boven de andere zijn er voor specifieke patiënten wel verschillen tussen 

en zijn. Het klinische effect van het verschil in kinetiek 

jke 

eassocieerd met de ontwikkeling en terugkeer van 

eptische ulcera en de ontwikkeling van maagcarcinoma. Dit deel van het 

oond 

eeft 

O

v

PPRs die van belang kunn

van de verschillende generieke producten van omeprazol is een belangri

parameter die moet worden onderzocht in klinische studies om de klinische 

vergelijkbaarheid van deze producten met de overige PPRs te bepalen. 

 

 

Helicobacter pylori eradicatie 

Helicobacter pylori wordt g

p

proefschrift begint met een vergelijking van een Helicobacter pylori eradicatie 

therapie te vergelijken met onderhoudstherapie met histamine-2-receptor 

antagonisten (H2RA) bij de behandeling van peptische ulcera. Er wordt aanget

dat een Helicobacter pylori eradicatie therapie een betere kosteneffectiviteit h
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dan onderhoudstherapie. De studies die Helicobacter pylori eradicatie therapie 

vergeleken met H2RA onderhoudstherapie maakten gebruik van modellen om

kosteneffectiviteit te schatten. Na succesvolle eradicatie werd aangenomen dat er 

geen maagmiddelen meer werden gebruikt. Bij patiënten waar de eradicatie niet 

succesvol was, werd aangenomen dat zij evenveel maagmiddelen gebruikten

patiënten die H

 de 

 als 

 

emaakt van één database met apotheek 

egevens en één database met huisarts gegevens. De eerste database bestond uit 

 die 

 is het 

pak is. 

ooral wanneer de rol van Helicobacter pylori in het ontstaan van maagcarcinoma 

ordt meegenomen. 

lein 

est 

nde 

 wordt de 

2RA onderhoudstherapie kregen. Aangezien deze aanname voor een 

belangrijk deel verantwoordelijk was voor het voordeel van Helicobacter pylori 

eradicatie therapie werd deze aanname onderzocht. Om deze aanname in de

praktijk te onderzoeken is gebruik g

g

meer patiënten, maar hier was geen indicatie van voorschrijven bekend. De tweede 

database was kleiner, maar hier was de reden van voorschrijven wel bekend. In 

beide databases kwam naar voren dat na eradicatie nog steeds mensen waren

maagmiddelen gebruikten. De patiënten die nog steeds maagmiddelen gebruikten 

na eradicatie, gebruikten voornamelijk PPRs en de kosten van het gemiddelde 

gebruik per gebruiker waren hoger. Deze resultaten geven aan dat de gebruikte 

farmacoeconomische vergelijkingen de kosteneffectiviteit van Helicobacter pylori 

eradicatie therapie waarschijnlijk hebben overschat. Hoewel dit zo mag zijn,

wel duidelijk dat bij bewezen peptische ulcera en een positieve test voor 

Helicobacter pylori infectie, Helicobacter pylori eradicatie de juiste aan

V

w

 

In de westerse wereld komen maagklachten veel voor. Ondanks dat maar een k

deel van de mensen met klachten een huisarts bezoekt is het één van de me

geziene klachten op het spreekuur van de huisarts. Huisartsen hebben verschille

manieren waarop ze deze patiënten kunnen behandelen. In dit proefschrift

gezondheidseconomische vergelijking van twee van deze methodes besproken. 

Deze methodes zijn de Helicobacter pylori test-en-behandel strategie en een 
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strategie waarbij direct een endoscopie wordt uitgevoerd. Voor beide strategieën

het verschil in effectiviteit in termen van ‘qualitity adjusted life years’ (QALYs) 

klein. Het 95% betrouwbaarheid interval geeft aan dat het verschil voor de 

klinische praktijk niet wezenlijk anders is. Het verschil in kosten tussen beide 

strategieën is echter wel significant verschillend. Alle “bootstrap” herhalingen 

geven aan dat de Helicobacter pylori eradicatie strategie minder kost.  

Beide strategieën hebben hun eigen voordelen die niet zijn meegenomen 

deze studie. Directe endoscopie heeft als voordeel dat er bij de endoscopie di

de maag en de slokdarm kan worden gekeken. Met dit directe beeld kunnen 

serieuze aandoeningen van maag en slokdarm, zoals Barrett’s oesophagus en 

carcinoma’s, wellicht eerder aan het licht komen. Tijdens deze studie waren er 

echter geen aanwijzingen dat dit in de praktijk een echt voordeel was. De 

Helicobacter pylori test-en-behandel strategie heeft het voordeel van de eradicatie

van de Helicobacter pylori, welke een belangrijke rol speelt in het ontstaan en 

ontwikkelen van peptische ulcera en maagcarcinoma. Door eradicatie van de 

Helicobacter pylori wordt de kans op ontwikkeling van deze aandoeningen zeer

waarschijnlijk ook verlaagt. Deze studie laat zien dat een Helicobacter pylori test-

en-behandel strategie in termen van kosten de voorkeur zou moeten krijgen boven 

een directe endoscopie aanpak. 

 

 

Helicobacter pylori v

 is 

in 

rect in 

 

 

accin 

 hoofdstuk 8 is de kosteneffectiviteit geschat van een dergelijk vaccin. De 

 

an 

In

schattingen met de basis veronderstellingen, waarbij gebruik wordt gemaakt van 

een disconteringsvoet van 4% (huidige farmacoeconomische richtlijn) en 1,5%

(disconteringsvoet zoals nu bediscussieerd) waren respectievelijk €14.300 per 

gewonnen levensjaar en €2.6oo per gewonnen levensjaar. In beide gevallen zou het 

vaccin worden geaccepteerd volgens de huidige farmacoeconomische drempel v
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€20.000 per gewonnen levensjaar. De kosteneffectiviteit ratio met de 

disconteringsvoet van 1,5% voor gezondheid is echter wel veel aantrekkelijker. 

 Bij het schatten van een kosteneffectiviteit ratio van een vaccin tege

Helicobacter pylori zijn er meerdere problemen. Ten eerste, er is op dit moment

geen vaccin beschikbaar. Daarom zijn alle factoren rond het vaccin, zoals de 

kosten en de effectiviteit van het vaccin, afgeleid van een expert panel. 

n 

 

Ten tweede 

is het w

iektes 

ak van 

 van 

/of nieuwe ontwikkelingen) wordt beschreven 

oor de tijdsvoorkeur van een persoon. In de huidige farmacoeconomische 

chtlijnen uit 1999 werd voorgeschreven om een disconteringsvoet van 4% voor 

e 4% voor gezondheid. Deze 4% was afkomstig van 

4% is 

e 

gezondheid zou moeten worden veranderd naar 1,5% in Nederland. In hoofdstuk 8 

el duidelijk dat Helicobacter pylori een rol speelt bij het ontstaan en de 

ontwikkeling van peptische ulcera en maagcarcinoma’s, maar de impact van 

Helicobacter pylori eradicatie op kinderleeftijd op het voorkomen van deze z

is nooit onderzocht. Met de gevonden kosteneffectiviteit radio’s en de 

waarschijnlijk kleine invloed van bovenstaande problemen lijkt met de huidige 

informatie een vaccin tegen Helicobacter pylori een kosteneffectieve aanp

peptische ulcera en maagcarcinoma’s. 

 

Disconteren is een belangrijke factor in de evaluatie van de kosteneffectiviteit

preventieve programma’s zoals vaccins. Bij disconteren worden toekomstige 

kosten en baten lager gewaardeerd dan huidige kosten en baten. De belangrijkste 

drijfveer voor disconteren is toekomstige groei en onzekerheid. Deze onzekerheid 

(onzekerheid over het bestaan en

d

ri

geld te gebruiken en dezelfd

het rendement van langlopende monetaire leningen. Het is duidelijk dat deze 

bepaald voor geld en niet voor gezondheid. Op dit moment is een discussie gaand

over de passendheid van het gebruiken van dezelfde disconteringswaarde voor 

gezondheid als voor geld. In de appendix van hoofdstuk 8 wordt aangetoond 

waarom het niet passend is om dezelfde disconteringsvoet te gebruiken, tevens 

worden redenen gegeven waarom de huidige discontering voet van 4% voor 

 198 



Samenvating en Algemene conclusies 

wordt de impact van het verlagen van de disconteringsvoet getoond. H

duidelijk dat met een lagere disconteringsvoet de kosteneffectiviteit ratio van een

et is 

 

Helicobacter pylori vaccin veel beter wordt. Deze verbetering van 

kosteneffectiviteit ratio’s voor preventieve programma’s zal de acceptatie van 

(nieuwe) preventieve programma’s op de markt sterk kunnen beïnvloeden. 
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Algemene conclusies 

Dit proefschrift toont aan dat ondanks dat er kleine verschillen bestaan, klinische 

verschillen in effectiviteit tussen de verschillende PPRs van beperkt

Deze observatie maakt het mogelijk om een proton pomp remmer alleen te kiez

op basis van de prijs per gebruikte dagdosis. De klinische effectiviteit van g

 belang zijn. 

en 

eneriek 

meprazol kan eventueel lager zijn, aangezien na afloop van het patent van 

meprazol meer patiënten van omeprazol switchen naar een ander proton pomp 

mmer. Of dit veroorzaakt wordt door een lagere effectiviteit of dat dit andere 

oorzaken heeft moet nog nader worden onderzocht. 

 

In de behandeling van peptische ulcera is eradicatie van Helicobacter pylori 

effectiever dan onderhoudstherapie met een H2RA. Er moet echter gezegd worden 

dat Helicobacter pylori eradicatie het gebruik van maagmiddelen niet volledig 

stopt. Na Helicobacter pylori eradicatie gebruiken sommige patiënten nog steeds 

maagmiddelen en dan vooral PPRs. Deze observatie is waar voor alle indicaties 

zoals gezien in hoofdstuk 6. 

 Een Helicobacter pylori test-en-behandel strategie in patiënten die voor het 

eerst met dyspeptische klachten bij de huisarts komen is goedkoper en even 

effectief als directe endoscopie. Aangezien Helicobacter pylori eradicatie ook de 

voorkeur heeft in termen van het voorkomen van peptische ulcera en maag 

carcinoma, is deze strategie uiteindelijk wellicht ook effectiever in termen van 

gewonnen levensjaren. 

 De ontwikkeling van een Helicobacter pylori vaccin wordt nog steeds 

gezien als een belangrijke ontwikkeling op het gebied van het verminderen van 

Helicobacter pylori infectie en de serieuze ziekten die het veroorzaakt. Met de 

informatie die nu beschikbaar is wordt een dergelijk vaccin als kosteneffectief 

beschouwd. Wanneer een lagere disconteringsvoet voor gezondheid wordt 

gebruikt, zoals tegenwoordig wordt bediscussieerd, wordt de kosteneffectiviteit 

ratio zeer veel verbeterd 

o

o

re
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